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چکیده
شتابزدگی انسان معاصر در بیشتر عرصههای زندگی ،نتیجۀ گسترش ماشینیزم و تسلط تکنولوژی
بر دنیای كنونی است .حاصل این امر پدیدآمدن مینیمالیسم در معماری ،نقاشی ،پیکرتراشی ،ادبیات
و هنرهای دیگر است .مینیمالیسم در ادبیات سبک یا اصلی ادبی است كه بر پایۀ فشردگی افراطی و
ایجاز بیشازحد محتوای اثر ادبی بنا شدهاست .پیدایش مینیمالیسم و داستانهای كوتاهِ كوتاه ،در
غرب مقولهای جدید به حساب میآید ،اما در ادبیات كهن فارسی ،حکایتهای بسیاری وجود دارد كه
دارای ویژگیها و پارامترهای داستان مینیمال است .برخی از این ویژگیها عبارتند از :ایجاز و فشردگی،
سادگی طرح و پیرنگ ،محدودیت صحنه پردازی و شخصیتها و وقایع ،بهرهمندی از تم جذاب ،بیپیرایگی
زبان ،سهل و ممتنع بودن و ایجاد مفاهیم پارادوكسیکال در داستان .كشفالمحجوب هجویری ،یکی از آثار
عرفانی و ادبی فارسی است كه عالوه بر ویژگیها و ارزشهای محتوایی ،از نظر داستانپردازی نیز قابل
تأمل و بررسی است .پرسشی كه این مقاله برای پاسخگویی به آن نوشته شده این است كه :آیا ساختار
حکایتهای كشفالمحجوب با ویژگیهای داستانهای مینیمالیستی مطابقت دارد یا خیر .بنابراین ،هدف
مقالۀ حاضر ،بررسی و تطبیق مختصات و ویژگیهای داستانهای مینیمالیستی با حکایتهای كشف-
المحجوب است تا نشان داده شود كه مینیمالیسم و كوتاهگرایی در حوزۀ داستان ،اگرچه امروز نمود
بیشتری یافته است ،اما ریشه در ادبیات كهن ایران دارد  .نتیجۀ پژوهش این است كه بیشتر حکایتهای
كشفالمحجوب با ویژگیهای داستانپردازی به سبک مینیمالیسم مطابقت دارد.
کلمات کلیدی :ایجاز ،پیرنگ ،حکایت ،داستانک ،كشفالمحجوب ،مینیمالیسم.

 -1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ()mh.vahdani@iauf.ac.ir
 -2استاد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بوعلی سینا همدان ()e.shafagh@basu.ac.ir
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 -1مقدمه
با گسترش صنعت ،ماشینیزم و آغاز موج سوم(عصر فراصنعتی) ،امروزه شاهد آن هستیم
كه انسان شتابزدۀ معاصر ،خواسته یا ناخواسته ،گرایش به كوتاهی و فشردگی دارد .این
گرایش ،در بیشتر عرصههای زندگی ،از معماری ،نقاشی ،پیکرتراشی و هنرهای دیگر گرفته
تا پیامکهای تلفنی ،ایمیلها ،پیامها و نوشتهها در شبکههای مجازی نمود پیدا كرده است .این
كوتاهگرایی كه از آن بهعنوان مینیمالیسم یاد میشود ،پاسخ به نیاز انسان در روزگار ماست.
در گذشته نیز بسیاری از ادیبان و نویسندگان ما  ،به ضرورت كوتاهگرایی و كوتاهنویسی پی
برده بودند .آنها برای بیان بهتر اندیشههای خود ،در شعر از قالبهای كوتاه شعری و در نثر از
حکایتها و داستانهای كوتاه استفاده میکردند .این شیوه ،بخصوص در بین عارفان و اهل
تصوف رواج بیشتری داشت .كشفالمحجوب هجویری(قرن پنجم هجری) یکی از این آثار
عرفانی -ادبی است كه نویسنده برای انتقال پیامهای خود ،از شیوۀ حکایتپردازی بهره جسته
است.
 -2سؤال اصلی پژوهش
آیا داستانها و حکایتهای كشفالمحجوب با ویژگیهای داستانهای مینیمالیستی مطابقت
دارد؟
 -3ضرورت پژوهش
نویسندگان ،ضمن اعتقاد به مثبت بودن پاسخ س ال یاد شده ،این ضرورت را احساس
كردند كه باید غبار زمان از چهرۀ كشفالمحجوب زدوده شود و ارزش این میراا جاودان
فرهنگ ،عرفان و ادب پارسی ،بیش از پیش روشن شده و باعث به وجود آمدن درک و
نگرشی نوین به این اثر ارزشمند و آثار مشابه دیگر شود .این نگرش میتواند خودشناسی و
خودباوری را در ملت ایران تقویت كند.
 -4شیوة پژوهش
برای دست یافتن به اهداف پژوهش ،با استفاده از منابع كتابخانهای ،مقاالت و سایتهای
علمی معتبر ،اطالعات الزم در مورد سبک مینیمالیسم  ،ساختارهای داستان نویسی مینیمال
و ویژگیهای داستانهای مینیمالیستی جمع آوری و فیش برداری شده است؛ پس از آن
كتاب كشف المحجوب به طور كامل مطالعه و حکایتهای آن مشخص شده است .سپس
براساس شیوه توصیفی -تحلیلی ،این اطالعات مورد بررسی ،تحلیل ،تطبیق و نتیجهگیری
قرار گرفته است.
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 -5پیشینة پژوهش
با بررسیهای انجام شده ،تاكنون در خصوص موضوع این مقاله ،پژوهشی مستقل صورت
نگرفته است؛ اما در خصوص ویژگیهای مینیمالیسم و تطبیق آن با برخی از آثار ادبی فارسی
مقاالت ارزشمندی نوشته شده است كه از آن جملهاند :مقالۀ «ویژگیهای مینیمالیستی در
برخی داستانبیتهای دیوان موالنا» از خانم دكتر فاطمه مدرسی و خانم مهرویه رضیئ،
چاپ شده در فصلنامۀ تخصصی سبکشناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)؛ «داستانک در
حکایتهای قابوسنامه و تطبیق آن با مینیمالیسم» از آقای جهاندوست سبزعلیپور و خانم
فرزانه عبداللهی ،چاپشده در فصلنامۀ تخصصی سبکشناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب)؛
«مینیمالیسم و ادب پارسی» از آقای دكتر احمد پارسا ،چاپ شده در نشریه دانشکدۀ ادبیات
و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر كرمان؛ «نظام داستانپردازی در كشفالمحجوب» از آقای
احمد رضی و خانم سهیال روستا ،چاپ شده در دوفصلنامۀ علمی -پژوهشی ادبیات عرفانی
دانشگاه الزهرا .كتابها و مقالههای دیگری نیز در خصوص مینیمالیسم و ویژگیهای آن چاپ
شده است كه در این مقاله از آنها استفاده شده و در فهرست منابع ذكر شدهاند؛ با این همه،
هیچ كدام از موارد یاد شده ،به طور مستقل به بررسی و تطبیق ویژگیهای مینیمالیسم با
حکایتهای كشفالمحجوب نپرداختهاند .
 -6بحث و بررسی
خآردگرایی ،كمینهگرایی ،حداقلگرایی ،كوتاهگرایی یا مینیمالیسم ،در یک نگاه كلی،
برآمده از نیاز انسان شتابزدۀ معاصر است .اگرچه این جنبش در غرب ابتدا از هنرهای دیداری
و تجسمی آغاز شد ،اما در حوزۀ ادبیات و داستاننویسی ماندگاری بیشتری یافت .امروزه
بیشتر خوانندگان ،تمایل و فرصت مطالعۀ آثار ماكسیمال و رمانهای چندجلدی را ندارند و
این خود باعث گسترش و اقبال روزافزون به داستانهای كوتاهِ كوتاه یا مینیمال شده است.
واژۀ مینیمالیسم در زبان فارسی به خآردگرایی(واژهنامۀ هنر داستان نویسی ،میرصادقی و
میرصادقی ،ص )89و حداقلگرایی(واژگان ادبیات داستانی ،سلیمانی :ص  (88ترجمه شده
است .در خصوص اصطالح مینیمالیسم ،اظهار نظرهای زیادی شده است كه در اینجا به
برخی از مهمترین آنها اشاره می شود :در دانشنامۀ بریتانیکا واژۀ مینیمالیسم اینگونه تعریف
شده است :مینیمالیسم در ادبیات سبک یا اصلی ادبی است كه بر پایۀ فشردگی افراطی و
ایجاز بیش از حد محتوای اثر ادبی بنا شده است( .آیندۀ رمان و شتاب زمان ،گوهرین :ص
)35
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این اصطالح در تعریف فراگیر آن ،شکل تکامل یافته و صنعتیشده هنر كمینهگرایی
مدرنیستی است؛ روند كنار گذاشتن آثار غیرضروری و نیل به نهایت ایجاز در یک اثر هنری،
كه قاعدۀ جزمی هنر مدرن بود و در كردار مینیمالیستها با یک روح صنعتی و خرد علمی
درهمآمیخت .توصیۀ اكید مدرنیسم به روایت مفسر بزرگ آن كلمنت گرینبرگ ،تمركز و
تلخیص در اثر هنری با هدف دستیابی به عصارۀ ناب و تمامیت غایی آن بود ( .مفاهیم و
رویکردها در آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم ،ادوارد لوسی اسمیت :ص (142
مینیمالیسم ،در تعبیر ساده لغوی ،به كاستنهای شکلی و نیل به عصارۀ ناب در فرم هنری
اشاره دارد( .انقالب مفهومی ،سمیع آذر :ص (153
همانگونه كه مشاهده میشود ،مینیمالیستها بر فشردگی و ایجاز در اثر هنری تأكید دارند؛
اما حد و مرز این تلخیص تا جایی است كه ساختار اصلی اثر هنری حفظ شود و باعث شود
تا بیشترین معنا در كوچکترین قالب و كمترین لفظ بیان شود.
برخی ،داستان مینیمالیستی را «اتم شکافته شده داستان كوتاه» نامیدهاند .اصل «كم هم
زیاد است» یا ) (less is moreشعار اساسی آنهاست .مینیمالیستها در فشردگی و ایجاز تاآنجا
پیش میروند كه فقط عناصر ضروری اثر ،آن هم در كمترین و سادهترین و كوتاهترین شکل
باقی بماند( .ریختشناسی داستانهای مینیمالیستی ،جزینی  :ص )7
هواداران داستان كوتاه ،تاكنون برای این نوع ادبی ،اسامی زیادی ساختهاند ،از جمله:
داستان مینیمال( ،)minimal fictionداستان كوچک( ،)micro fictionداستان
برقآسا( ،)flash fictionداستان ناگهانی( ،)sudden fictionداستان طرحوار( skeletal
 ،)fictionداستان برقآسای لرزان( ،)quake fiction flashداستان الغر( skining
 ،)fictionداستان تند( ،)fast fictionداستان آتشین( ،)furious fictionداستان كارت
پستال( )fiction post cardو داستان كوتاهِ كوتاه(.)story short short
تمامی گونههای فوق دارای یک ساختار و قالب هستند و اعضای آن تنها با محدود كردن
تعداد واژگان برای خود گروه و انجمنی تشکیل دادهاند( .ادبیات داستانی ،پارسینژاد ،سال
یازدهم ،شماره  : 74ص )58
با تمام تعریفها و اظهار نظرهایی كه تاكنون در خصوص داستان مینیمال شده است ،شاید
بتوان گفت یکی از بهترین تعریفها برای داستان مینیمال این است:
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داستان مینیمال ،نوعی جریان آگاهانه است در جهت خلق آثار داستانی كه از واژگان اندک
پدید آمده تا از آن طریق ،مباحث و مفاهیم بسیار عمیق و پیچیده مطرح گردد( .ادبیات
داستانی ،پارسی نژاد :ص )58
 -1-6پیشینة مینیمالیسم در جهان
با توجه به اینکه مشرق زمین از نظر تمدن پیشینۀ طوالنیتری نسبت به غرب دارد ،بهتر
است برای بررسی و اظهارنظر در خصوص مینیمالیسم نگاهی به شرق داشته باشیم.
در ژاپن ،از قرنها پیش آفرینش آثار كم حجم مورد توجه ادیبان آن كشور بوده است .هایکو
( )Haikuدر شعر و شوهین ( )Shohinدر نثر ،از نمونههای بارز این گونه آثار هستند .برخی
از داستانهای كتاب «چوره زوره گوسا» اثر «كنگو یوشیدا» نیز كه صد سال پس از گلستان
نوشته شده ،از ایجاز خاصی برخوردارند و همین امر شاید یکی از دالیلی باشد كه موجب
شده ایرانشناسان آن سرزمین ،آن را گلستان ژاپنی بنامند( .گلستان ژاپنی ،یوشیدا ،ترجمه
رجبزاده :ص )5
در غرب نیز نویسندگانی چون ولفگانگ بوشرت ،ریموند كارور ،آن بیتی ،جان چیور و …
تحت تأثیر جنگ جهانی و محیط بعد از آن ،با شعار «كم هم زیاد است» تحولی در فرم و
شکل داستانهای كوتاه ایجادكردند( .ماهیتشناسی مینیمالیسم و بررسی داستانهای مینیمال
فارسی از آغاز تا امروز ،خادمی كوالیی و رحیمی ابوخیلی :ص )49
 -2-6پیشینة مینیمالیسم در ایران
كمینهگرایی یا مینیمالیسم در فرهنگ ایرانی از دیرباز وجود داشته است؛ این كوتاهگرایی
در ضربالمثلها و سرودههای شاعران ،بسیار دیده میشود؛ به عنوان مثال:
كخخخم گفخخختن هر سخخخخن صواب است
با اینکخه سخخخخن به لطخخخف آب اسخخت
تا ز انخدک تخخخو جهخخخخان شخخخخود پخر
كم گخخوی و گخخخخزیده گخخخوی چون در
(نظامی ،لیلی و مجنون ،در نصیحت فرزند خود)
یکخخی را صخخخخد مکن ،صد را یکی كخخن
سخخخخخخن بسیخخار داری اندكخخی كخخخن
كخخه در بسخخخیخار ،بخخد بسیخخار گیخخرند
سخخخخن كم گخخخوی تا در كخخخار گیرند
(نظامی ،خسرو و شیرین ،در پژوهش این كتاب)
كخخخخه كخخخخوتاه گخخخخوید به معنی بسی
درخشنخخده روشخخخخخن روان كسخخخی
ز لفخخخخظ آن گخخخخزیند كخه كخخخوتاهختر
سخخخن گوید آنسخخخان كه دلخخخخخواهتر
(فردوسی ،شاهنامه ،داستان بوزرجمهر)
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نه نیخخخک و بد چنانخخک آید فخخروگخوی
سخن كم گخوی چخخون گویی نکخخوگوی
(عطار ،اسرار نامه ،المقاله الحادیه و العشرون)
كخخخوتهخخخی بخخه ز قصخخخخخۀ ناخخخخوش
ای سخخخنخایی سخخخخخن دراز مکخخخش
(سنایی ،حدیقهالحیقه ،الباب الثّالث :اندر نعت پیامبر ما محمّد مصطفی علیهالسّالم و فضیلت
وی بر جمیع پیغمبران)
از كجخخخخخا میآیخخی ای اقبخخخخال پخخی
آن یکخخخی پرسخخخید اشتر را كخه هخخخی
گفخخت خخخخود پیخخخداست از زانخخوی تو
گفخخخت از حمخام گخخخخرم كخخخخوی تخخو
(موالنا  ،مثنوی ،دفتر پنج ،مثل آوردن اشتر در بیان آنک در مخبر دولت فر و اثر آن چون
نبینی جای متهم داشتن باشد كی او مقلدست در آن)
بسیاری از داستانبیتهای موالنا ،مصداق مینیمالیسم و كوتاهگرایی است.
نمونههای زیر نشان دهندۀ ایجاز در داستانبیتهای دیوان موالنا میباشد:
تو مپخخرس حخخخال آزر كه خلیل آزر آمد
تو مپرس حال مجنون كه ز دست رفت لیلی
(كلیات شمس تبریزی ،غزل شماره )772
یا
مگخر خفخته است پای تو ،تو پنداری نداری پا
دال زین تنگ زندانها رهخخی داری به میدانها
(همان ،غزل شماره )54
این ابیات موالنا ،در عین كوتاهی عبارت ،بزرگترین پند را در پیام اصلی گنجانیده است.
(ویژگیهای مینیمالیستی در برخی داستانبیتهای دیوان موالنا ،مدرسی ،ص (333
خخخخداوند بخخسخخختخان نگخه كخرد و دید
یکی بخخر سخخخر شخخخاخ و بخخن میبرید
نه با مخخخن كه با نفخخخس خخخود میكند
بگفتخا گخر ایخخخن مخخخخرد بخخخد میكند
(سعدی ،بوستان ،باب اول)
رباعیات شاعران پارسیگوی ،بهویژه خیام ،ابو سعید ابوالخیر و خواجه عبداهلل انصاری نیز
به عنوان یکی از زیباترین نمونههای كمینهگرایی در شعر فارسی است.
در تاریخ نوین داستاننویسی ایران ،شاید كتاب «در خانه اگر كس است» اولین اثری
محسوب شود كه میتوان تمایالت مینیمالیستی را به روشنی در آن یافت .این كتاب بسیار
كم حجم  26صفحهای ،شامل ده داستان كوتاهِ كوتاه ،از فریدون هدایت پور و عبدالحسین
نیری است( .داستان مکاشفه ،تحلیل و بررسی داستانهای مینیمال ،علیزاده :ص )23
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در نثر كهن فارسی نیز كشفالمحجوب هجویری  ،رسالۀ قشیریه ،قابوسنامه ،گلستان
سعدی ،جوامع الحکایات عوفی و ...حکایت ها و داستانهای كوتاهی دارند كه بسیاری از آنها با
ویژگیهای سبک مینیمالیسم مطابقت دارد.
از آثار یاد شده ،كشفالمحجوب ،نوشته ابوالحسن علی بن عثمان هجویری ،از جهات
گوناگون ،یکی از با ارزشترین متون صوفیانه و ادبی در زبان پارسی است .این كتاب از آثار با
ارزش قرن پنجم هجری و از نخستین آثاری است كه در تصوف اسالمی پدید آمده است.
كشفالمحجوب ،عالوه بر اشتمال داشتن بر شرح بسیاری از اصول تصوف و آداب صوفیان،
خرقه و خرقه پوشی ،مالمت و مالمتیان ،در گزارش فرقههای صوفیه و كشف حقایق بعضی
از احکام و آداب صوفیان ،فصولی دارد كه در نوع خود بیسابقه و در میان منابع اصلی تصوف
بیمانند است( .كشفالمحجوب ،تصحیح عابدی :ص پنج(
یکی از ویژگیهای برجستۀ كشفالمحجوب ،حکایتهای كوتاه و فشردهای است كه نویسنده
به وسیلۀ آن ،اندیشه و پیامهای خود را به مخاطب انتقال میدهد و در تأیید نظرات خود از
آن بهره میبرد .گرچه هدف اصلی نویسنده ،داستانپردازی نیست ،اما حکایتهای ذكرشده
نشان میدهد كه وی با ساختار و ویژگیهای تأثیرگذار داستان كوتاه به طور كامل آشنا بوده
و آگاهانه از این ویژگیها استفاده میکند .این حکایتها ،هم از نظر ساختار داستانی و هم از
نظر معنایی قابل بررسی و تحلیل هستند.
ساختار بیشتر این حکایتها ،مطابقت و شباهت بسیار زیادی با ویژگیها و پارامترهای
داستانهای مینیمال دارد كه در اینجا به بررسی آن میپردازیم.
 -3-6ویژگیهای داستانهای مینیمالیستی و تطبیق آن با حکایتهای کشف المحجوب
 -1-3-6ایجاز و فشردگی زیاد
یکی از برجستهترین و اصلیترین ویژگیهای داستانهای مینیمالیستی ،ایجاز ،كمحجمی و
فشردگی آن است؛ به گونهای كه نویسندگان سعی دارند هنرمندانه ،بیشترین معنا را در
كمترین لفظ بیانكنند.
گرچه محققان در خصوص تعداد واژههای داستانهای مینیمالیستی نظر واحدی ندارند ،اما
همگی آنها در كمحجمی و فشردگی آن اتفاق نظر دارند.
برای نمونه ،در كتاب واژهنامۀ هنر داستاننویسی  500تا  1500كلمه مالک كمحجمی
معرفی شده است( .واژهنامۀ هنر داستاننویسی ،میرصادقی و میرصادقی :ص  )100یا در
كتاب راهنمای ادبیات از هیو هلمن و ویلیام هارمن ،تعداد واژههای داستانهای مینیمالیستی
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 500تا  2000واژه دانسته شده است( .ژانرادبی داستانک و توانمندی آن برای نقد فرهنگ،
پاینده :ص  .)38سیما داد نیز حدود داستانک را از  500تا  1500كلمه میداند( .فرهنگ
اصطالحات ادبی ،داد :ص  .)215از سوی دیگر ،مینیمالیستها معتقدند وقتی نویسنده زیاد
توضیح میدهد ،مشاركت خواننده را از بین میبرد .آنان معتقدند داستان مینیمال مانند یک
عکس از یک موقعیت است .در این گونۀ داستانی ،نویسنده تنها باید ببیند و سپس دیدههای
خود را مجسم و تصویری كند تا خواننده همچون فردی فعال از پس دریافتها برآید( .داستان
مکاشفه ،تحلیل و بررسی داستانهای مینیمال ،علیزاده  :ص )18
برای نمونه ،ایجاز را در چند حکایت زیر از كشفالمحجوب بررسی میکنیم:
«ذوالنون مصری گفت :یکی را دیدم كه اندر هوا میپرید .گفتم این درجه به چه یافتی؟
گفت :قدم بر هوا نهادم تا در هوا شدم( ».كشفالمحجوب ،باب فی فرق فرقهم و مذاهبهم و
آیاتهم :ص )314
یا:
«ابویزید روزی در صومعه بود .یکی بیآمد و گفت :بویزید در خانه هست؟ وی گفت ،اندر
این خانه به جز حق چیزی دیگر هست؟» (كشفالمحجوب  ،باب فی فرق فرقهم و مذاهبهم
و آیاتهم :ص)380
یا:
«یکی گفت از اهل دنیا مر رابعه را كه یا رابعه ،چیزی بخواه از من تا مرادت حاصل كنم،
وی گفت یا هذا! من شرم دارم كه از خالق دنیا ،دنیا خواهم ،شرم ندارم كه از چون خویشتنی
خواهم؟!» (كشفالمحجوب ،كشفالحجاب التاسع فی الصحبه مع آدابها و احکامها :ص )527
ویژگی ایجاز كه یکی از اصول داستانهای مینیمالیستی است ،در حکایتهای باال به طور
برجستهای قابل مشاهده است؛ به گونهای كه اطناب ،حشو و توصیف در آن دیده نمیشود.
تعداد واژههایی كه نویسنده به كار گرفته نیز در حد ضرورت و به زیبایی ،بیشترین معنا را
در كمترین لفظ بیان كرده است.
 -2-3-6سادگی طرح و پیرنگ
یکی دیگر از ویژگیهای بنیادین داستانهای مینیمالیستی ،چارچوب یا طرح ساده و عادی
آنهاست؛ طوری كه گاه طرح ،چنان ساده میشود كه انگار هیچ حادثهای رخ نداده است! طرح
در داستانهای مینیمالیستی تو در تو نیست؛ البته عدم پیچیدگی طرح را نباید به بی طرحی
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تعبیر كرد( .ماهیتشناسی مینیمالیسم و بررسی داستانهای مینیمال فارسی از آغاز تا امروز
 ،خادمی كوالیی و رحیمی ابو خیلی :ص )73
رابرت مک گی در كتاب داستان ،ساختار ،سبک ،در تحلیل كاركرد طرح در داستان
مینیمال میگوید :مینیمالیسم یعنی اینکه نویسنده با عناصر طرح كالسیک آغاز كند ،اما در
ادامه آنها را تحلیل ببرد .یعنی ویژگیهای بارز پیرنگ را كوچک میکند ،فشرده میکند،
میکاهد( .ریختشناسی داستانهای مینیمالیستی ،جزینی :ص )26
برای نمونه :و از امیرالمومنین علی(رض) میآید كه پیراهنی داشت كه با انگشت او برابر
بود و اگر وقتی پیراهنی درازتر بودی ،سر آستین آن فرو دریدی( .كشفالمحجوب ،باب لبس
المرقعات :ص )63
در یک نگاه سطحی و گذرا ،پیرنگ و طرحی در حکایت باال مشاهده نمیشود ،اما اگر
بخواهیم آن را براساس نمودار كلی و سنتی طرح ،از دیدگاه گوستاو فریتاک(نظریههای
روایت ،واالس :ص  )57بررسی كنیم :الف) در ابتدا موقعیت آرامی وجود دارد( :شخصیت
داستان  ،علی(ع) پیراهنی داشته كه با انگشت او برابر است) ،ب) سپس این موقعیت دچار
آشفتگی شده و گرهافکنی صورت میگیرد( :خرید یا  ...پیراهنی كه آستینش درازتر بوده)،
ج) نقطه اوج داستان(فرودریدن سر آستین آن پیراهن) و د) در آخر داستان موقعیت آرام
دیگری شکل میگیرد( :آرامش شخصیت داستان به خاطر بیاعتنایی به دنیا) .جالب اینجاست
كه نویسندۀ كشفالمحجوب ،در نهایت ایجاز ،بدون هیچگونه توضیح و تفسیری ،تشخیص
و دریافت موقعیت آخر را به عهدۀ خواننده میگذارد! بنابراین ،حکایت نه تنها ساختار وطرح
درستی دارد ،بلکه از فشردگی و ایجازی بسیار قوی برخوردار است كه از ویژگیهای مهم
داستانهای مینیمالیستی است.
 -3-3-6محدودیت صحنه پردازی
در تعریف صحنهپردازی آمده است :صحنهپردازی ،نحوۀ به تصویر كشیدن زمان و مکانی
است كه عمل داستان در آن روی میدهد( .ویژگیهای مینیمالیستی در برخی داستانبیتهای
دیوان موالنا ،مدرسی :ص  )334از طرف دیگر ،چون زمینۀ داستانها ثابت است و گذشت
زمان بسیار كوتاه است ،تغییرات مکانی هم بسیار ناچیز است و به ندرت رخ میدهد.
(ریختشناسی داستانهای مینیمالیستی ،جزینی :ص )27
از سوی دیگر چیزی كه برای نویسنده داستان مینیمال اهمیت دارد ،ایده و پیام اصلی
داستان است؛ بنابراین نویسندۀ مینیمالیست ،تمایل و فرصتی برای صحنهپردازی ندارد .زیرا
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هرچه صحنه پردازی در داستان بیشتر باشد ،اطناب بیشتر است و این ،با روح داستان
مینیمال ،كه مبتنی بر ایجاز است ،منافات دارد .از اینرو ،در حکایتهای كشفالمحجوب ،یا
هیچ صحنه پردازی وجود ندارد یا در حداقل ممک ن است .به عنوان مثال در حکایت زیر
هیچگونه صحنهپردازی مشاهده نمیشود:
یکی از مدعیان علم درویشی را گفت :این كبود چرا پوشیدی؟ گفت :از پیغمبر (ع) سه
چیز بماند :یکی فقر ،و دیگر علم و سه دیگر شمشیر .شمشیر سلطانان یافتند و نه در جای
آن كار بستند و علم علما اختیار كردند و به آموختن تنها بسنده كردند و فقر فقرا اختیار
كردند و آن را آلت غنا ساختند .من بر مصیبت این سه گروه كبود پوشیدم( .كشفالمحجوب،
باب لبس المرقعات :ص )72
 -4-3-6محدودیت شخصیتها و وقایع
چون كانون طرح در داستانک ،یک شخصیت واحد و یک واقعۀ خاص است و نویسنده به
عوض دنبال كردن سیر تحول شخصیت ،یک لحظۀ خاص از زندگی او را به نمایش
میگذارد(داستانک  ،جزینی :ص  )16در داستان مینیمال ،امکان تعدد شخصیتها و وقایع
وجود ندارد:
و از جنید میآید(ره) كه به باب الطّاق ترسایی دید سخت با جمال .گفت :بارخدایا ،این را
در كار من كن كه سخت نیکو آفریدی .چون زمانی برآمد ،ترسا بیآمد و گفت :ایّها الشّیخ،
شهادت عرضه كن بر من .شهادت عرضه كرد .مسلمان شد و یکی از اولیای خدا گشت.
(كشفالمحجوب ،باب لبس المرقعات :ص )77
در یک نگاه آماری ،از مجموع  160حکایت مورد بررسی در كشفالمحجوب 72 ،مورد 2
شخصیتی(یعنی چهل و پنج در صد) 60 ،مورد  3شخصیتی(یعنی سی و هفت و نیم در صد)،
 13مورد  4شخصیتی( یعنی هشت و یک دهم در صد) 9 ،مورد  5شخصیتی(یعنی پنج و
شش دهم در صد) 2 ،مورد  6شخصیتی(یعنی یک و سه دهم در صد) 4 ،مورد 8
شخصیتی(یعنی دو و نیم در صد) هستند( .نظام داستانپردازی در حکایتهای كوتاه كشف-
المحجوب ،رضی و روستا :ص )95
با توجه به آمارهای باال  % 82/5 ،از حکایتهای كشفالمحجوب  2یا  3شخصیتی هستند
كه كامالً با ویژگی محدود بودن شخصیتها در داستانهای مینیمال مطابقت دارد .وقایع نیز
در حکایت باال و حکایتهای دیگری كه به عنوان مثال آورده شده كم و محدود است.
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 -5-3-6محدودیت زمان و مکان
به دلیل كوتاهگرایی و ایجاز یاد شده ،اغلب داستانهای مینیمالیستی در زمانی كمتر از
یک روز ،چند ساعت و گاهی چند لحظه اتفاق میافتد ،چون زمینۀ داستانها ثابت است و
گذشت زمان بسیار كوتاه است ،تغییرات مکانی هم بسیار ناچیز است یا به ندرت رخ میدهد.
(ریختشناسی داستانهای مینیمالیستی ،جزینی :ص  )27از طرف دیگر ،شیوۀ داستاننویسی
مینیمالیسم بهگونه ای است كه در برخی از این داستانها صحنه دیده نمیشود؛ ولی خواننده
میتواند از عناصر دیگر به وجود صحنه و چگونگیش پی ببرد .به عبارت دیگر عناصر قوی
دیگری در داستان نقش دارند و اصوالً مهم نیست كه داستان در چه زمان و مکانی شکل
میگیرد( .ماهیت شناسی مینیمالیسم و بررسی داستانهای مینیمال فارسی از آغاز تا امروز،
خادمی كوالیی و رحیمی ابو خیلی  :ص )100
بنا به همین دالیل و اهمیت بار معنایی ،در بیشتر حکایتهای كوتاه كشفالمحجوب ،عنصر
زمان و مکان ،یا وجود ندارد یا آنقدر كم و محدود است كه قابل چشمپوشی است؛ برای
نمونه:
«همیآید كه درویشی را با ملکی مالقات افتاد .ملک گفت حاجتی بخواه .گفت من از بندۀ
بندگان خود حاجت نخواهم .گفت :این چگونه باشد؟ گفت :مرا دو بندهاند كه هر دو خداوندان
تواند :یکی حرص و دیگر امل( ».كشفالمحجوب ،باب الفقر :ص )31
یا:
«ابراهیم ادهم به نزدیک ابوحنیفه آمد(ره) با مرقعهای از صوف .اصحاب ،وی را به چشم
تصغیر نگریستند .بوحنیفه گفت :سیدنا ،ابراهیم ادهم .اصحاب گفتند :بر زبان امام مسلمانان
هزل نرود .وی این سیادت به چه یافت ؟ گفت :به خدمت بردوام ،كه وی به خدمت خداوند
مشغول شد و ما به خدمت تنهای خود ،تا وی سیّد ما گشت( ».كشفالمحجوب ،باب لبس
المرقعات :ص )63
همانگونه كه مشاهده میشود ،در مثالهای باال هیچ اشارهای به زمان یا مکان داستان
نشده است.
 -6-3-6بهره مندی از تم جذاب
تم جذاب ،یکی دیگر از ویژگیهای داستانهای مینیمالیستی است .این گونه داستانها ،حتماً
باید قصهای جذاب برای گفتن داشته باشند.
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منظور از قصۀ جذاب ،روایت یا ماجرایی جالب توجه است كه ذهن خواننده را برای شنیدن
تحریک میکند .قصه در داستانهای مینیمالیستی مثل مادۀ منفجره است .به رغم اینکه این
مواد كم است اما چون در محفظه ای در بسته و كوچک قرار میگیرد ،انفجار بزرگی ایجاد
میکند( .كارنامه ،جزینی :ص )40
«و از ابراهیم ادهم(ره) میآید كه :سنگی دیدم بر راه افکنده ،و بر آن سنگ نبشته كه :مرا
بگردان و بخوان .گفتا  :بگردانیدمش  .بر آن نبشته بود كه :تو به علم خود عمل مینیاری،
محال باشد كه نادانسته طلب كنی( ».كشفالمحجوب ،باب اثبات العلم :ص )19
در این حکایت ،جملۀ رازگونهای كه بر روی سنگ نوشته شده و با گرداندن سنگ ،آن راز
گشوده میشود(رازی كه افسانه سیزیف و شعر كتیبه از مهدی اخوان ثالث را نیز فرا یاد
میآورد ).تم جذابی است كه ذهن خواننده را برای مطالعه داستان تحریک میکند.
یا:
«همیآید كه اندر بصره رئیسی بود ،به باغی از آن خود رفته بود .چشمش به جمال زن
برزگر افتاد .مرد را به شغلی بفرستاد و زن را گفت :درها دربند .گفتا :همۀ درها بستم ،الّا یک
در ،كه آن نمیتوانم در ببست .گفت :كدام در است آن؟ گفت :آن در كه میان ما و میان
خداوند است ،جلّ جالله .مرد پشیمان شد و استغفار كرد( ».كشفالمحجوب ،باب اثبات
العلم :ص )20
تحریکشدن رئیس با دیدن زیبایی زن برزگر و اقدامات او برای كامجویی از زن ،تم جذابی
است كه میتواند خواننده را به دنبال خود بکشاند تا نتیجه و پایان ماجرای داستان را دریابد
یا:
«از ابویزید میآید(رض) كه :از حجاز میآمد .اندر شهر بانگ درافتاد كه :بایزید آمد .مردمان
شهر جمله پیش وی باز رفتند و به اكرام وی را به شهر درآوردند .چون به مراعات ایشان
مشغول شد از حق بازماند و پراكنده گشت .چون به بازار درآمد ،قرصی از آستین بیرون
گرفت و خوردن گرفت .جمله از وی برگشتند و وی را تنها بگذاشتند و این اندر ماه رمضان
بود .تا مریدی كه با وی بود ،مر مرید را گفت :ندیدی كه یک مسأله از شریعت كار بستم
همۀ خلق مرا ردّ كردند؟» (كشفالمحجوب ،باب المالمه :ص )89
پیشواز باشکوه مردم شهر از شخصیت بزرگ و معروفی چون بایزید و تنها گذاشتن ناگهانی
او به خاطر خوردن نان در بازار ،تم جذابی است كه مخاطب را برای خواندن و ادامۀ داستان
تحریک میکند.
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 -7-3-6واقعگرایی
برخی معتقدند كه داستانهای مینیمالیستی ،روایتی رئالیست گونه از اتفاقات روزمره است؛
اما نوع روایت بهگونهای است كه تأثیر نهاییش بر خواننده ،بیش از قوۀ تصور است.
(ماهیت شناسی مینیمالیسم و بررسی داستانهای مینیمال فارسی از آغاز تا امروز ،خادمی
كوالیی و رحیمی ابو خیلی :ص  )93از سوی دیگر ،به دلیل كوتاهی بیشازحد داستان،
هیچگونه مجالی برای خیالپردازی وجود ندارد( .مینیمالیسم و ادب پارسی ،پارسا :ص )33
وقتی من به نزدیک شیخ احمد نجار(ره) اندرآمدم .طبقی حلوا اندر پیش وی نهاده بود و
همیخورد .به من اشارت كرد .من بر حکم عادت كودكی ،گفتم روزه میدارم .گفت چرا؟ گفتم:
بر موافقت فالن كس .گفت :خلق را بر خلق موافقت درست نیاید .من قصد كردم تا روزه
بگشایم .گفت ای جوان ،از موافقت وی تبرّا میکنی ،پس موافقت من هم مکن؛ كه من نیز از
خلقم ،و این هر دو یکی باشد( .كشفالمحجوب ،كشف الحجاب السابع فی الصوم :ص )471
حکایت باال روایت فشردۀ یک رویداد كامالً واقعی است .مثل یک فیلم كوتاه چند ثانیهای
است كه دیالوگ و گفت وگوی كوتاه بین دو كاراكتر و شخصیت فیلم را نشان میدهد .بیشتر
داستانهای كشفالمحجوب واقعگرایانه و شرح اتفاقاتی است كه برای شخصیتهای حکایت
روی داده است.
اگر هم در برخی از حکایتهای كشفالمحجوب میبینیم كه كارهای خارقالعاده ،مانند
كرامت یا رفتارهایی كه امروزه غیرواقعی به نظر میرسند ،به برخی از شخصیتها نسبت داده
میشوند ،با توجه به زمان و فضای حاكم بر آن روزگار ،از سوی مخاطبین پذیرفته شده و
واقعی قلمداد میشوند.
 -8-3-6برجستگی برخی از عناصر داستان
عنصر گفتگو در حکایتهای كوتاه كشفالمحجوب نمود زیادی دارد ،اگرچه در داستانک
همۀ عناصر داستان در حداقل خود بهكار گرفته میشود ،اما در میان این عناصر ،گفتگو
بیشترین كاربرد را دارد .چرا كه گفتگو به روایت داستان شتاب میدهد و درعین حال ارزشهای
نمایشی موقعیت را حفظ میکند( .داستانک ،جزینی :ص )17
برای مثال« :موسی اندر حال مکالمت گفت :بار خدایا ،تو را كجا طلبم؟ گفت :آنجا كه دل
شکسته است و از خالص نومید گشته .گفت :بار خدایا ،هیچ دلی از دل من نومیدتر و
شکستهتر نیست .گفت :من آن جایم كه تویی( ».كشفالمحجوب ،باب فی ذكر ائمتهم من
اتباع التابعین :ص )155
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 -9-3-6سادگی و بیپیرایگی زبان
زبان داستان مینیمالیستی زبانی ساده و بیآالیش است و در آن هر لفظی ،تنها بر معنای
حقیقی خودش داللت میکند .به همین دلیل ،در روایت این گونه داستانها ،اغلب هر قید یا
صفتی كه داللت بیرونی ندارد حذف میشود( .ریختشناسی داستانهای مینیمالیستی،
جزینی :ص  )27جان برین ،معتقد است در این نوع داستانها ،زبان برای لفاظی نیست ،بلکه
وسیلهای است برای تصویرسازی تا خواننده حوادا را در پیش رو ببیند ،نوشتن یعنی دیدن
و كار داستانپرداز ،مجسم كردن این حوادا است( .همان :ص )28
سادگی و بیپیرایگی زبان ،بهویژه در حکایتها ،یکی از ویژگیهای سبکی كشفالمحجوب
است .این سادگی در تمام حکایتهای كشفالمحجوب و مثالهایی كه در این مقاله آورده شده،
قابل مشاهده است.
 -10-3-6حذف یا کمرنگ بودن حضور راوی
به طور كلی مهمترین بسامد در شیوۀ روایت مینیمالیسم ،حذف راوی دانای كل از قصه
است كه معموالً راهنمای خواننده است؛ حذف این چنین راوی ،متن را بدون هیچ پوششی
در اختیار خواننده قرار میدهد؛ به این ترتیب ،خواننده تفسیر و تجربه چندگانهای از داستان
به دست میآورد و میتواند به هر روشی در دل داستان نفوذ كند( .ماهیتشناسی مینیمالیسم
و بررسی داستانهای مینیمال فارسی از آغاز تا امروز ،خادمی كوالیی و رحیمی ابوخیلی :ص
)93
در حکایتهای كشفالمحجوب ،داستان گاه از زبان اولشخص و گاه از زبان سومشخص
روایت میشود .در برخی مواقع نیز حکایت را از زاویۀ دید راوی دانای كل بیان میکند و حتی
تا درجه راوی مفسر هم پیش میرود .اما در بیشتر مواقع به دلیل ایجازی كه در حکایتها به
كار میبرد ،خصوصاً داستانهایی كه عنصر گفتگو غالب است ،اثری از دانای كل دیده نمیشود؛
مانند حکایت زیر:
«پیری به نزدیکی وی [ابوشقیق]آمد ،گفت :ایهاالشیخ ،گناه بسیار دارم و میخواهم كه توبه
كنم .وی گفت :دیر آمدی .پیر گفت :نه ،كه زود آمدم  .گفت چرا؟ گفت :هر كه پیش از مرگ
بیآید ،اگرچه دیرآمده باشد ،زود آمده باشد( ».كشفالمحجوب ،باب فی ذكر ائمتهم من اتباع
التابعین :ص )170
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 -11-3-6سهل و ممتنع بودن
یکی از ویژگیهای جالبی كه میتوان برای داستانهای مینیمالیستی برشمرد ،سهل و ممتنع
بودن آن است .همان گونه كه در بحث سادگی طرح و پیرنگ داستانهای مینیمالیستی
اشاره شد ،این داستانها(مانند حکایتهای سعدی در گلستان) در نگاه اول ،ابتدایی و ساده به
نظر میرسند و نوشتن آنها راحت و آسان مینماید ،اما چنین نیست و نویسندۀ توانای داستان
مینیمال ،هنرمندانه عصارۀ اندیشه و پیام خود را كوتاه ،ساده و با روشنترین و كمترین واژهها
بیان داشته است؛ به عبارت دیگر ،بیشترین معنا را در كمترین لفظ بیان كرده است و هر
نویسندهای نمیتواند به این شیوه قلمفرسایی كند .هجویری از جملۀ نویسندگانی است كه
در این سبک خوش درخشیده است.
 -12-3-6ایجاد پارادوکس
داستان مینیمال اگرچه در ظاهر بدون احساس گفته میشود ،اما در پس این روایت
خونسردانه ،یک بمب احساس و معنا (الیههای زیرین) در خود نهفته دارد؛ الیهای كه خواننده
را به دوبارهخوانی متن ملزم میکند .نویسندۀ مینیمال به دلیل كوتاهی و فشردگی در روایت،
از اصل تقابل ،تضاد و پارادوكس متنی سود میبرد تا بانی ایجاد بار معنایی اثر شود( .داستان
مکاشفه ،تحلیل و بررسی داستانهای مینیمال ،علیزاده :ص )17
«گویند كه عتبه الغالم شبی نخفت و تا روز میگفت :اگر مرا به دوزخ عذاب كنی دوست
توم و اگر بر من رحمت كنی دوست توم( ».كشفالمحجوب ،باب فی فرق فرقهم و مذاهبهم
و آیاتهم :ص )273
در این حکایت ،نویسنده در عبارت :اگر مرا به دوزخ عذاب كنی دوست توم و اگر بر من
رحمت كنی دوست توم؛ با تركیب كردن دو مفهوم متضاد دوست كسی بودن در دو حالت
ناساز و برعکسِ عذاب كردن و رحمت كردن ،یک مفهوم جدید و پارادوكسیکال ایجاد میکند
كه در حوزۀ عشق و عرفان قابل درک است و متن را عمیق و تأثیر گذار میکند.
یا:
«پیری به نزدیکی وی [ابوشقیق]آمد ،گفت :ایهاالشیخ ،گناه بسیار دارم و میخواهم كه توبه
كنم .وی گفت :دیر آمدی .پیر گفت :نه ،كه زود آمدم .گفت چرا؟ گفت :هر كه پیش از مرگ
بیآید ،اگرچه دیر آمده باشد ،زود آمده باشد( ».كشفالمحجوب ،باب فی ذكر ائمتهم من
اتباع التابعین :ص )170
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در حکایت باال نیز عبارت :اگرچه دیر آمده باشد ،زود آمده باشد ،مفهومی پارادوكسیکال
را ایجاد كرده است .به عبارت دیگر ،از تركیب دو مفهوم متضادِ زود آمدن و دیر آمدن با هم،
یک مفهوم جدید ایجاد شده كه بر زیبایی و تأثیرگذاری حکایت افزوده است.
 -7نتیجه
مینیمالیسم در جهان امروز به عنوان یک سبک در هنرهای مختلف پذیرفته شدهاست.
اگرچه این سبک نخست در هنرهای دیداری مانند معماری ،نقاشی و پیکرتراشی خود را
نشان دادهاست ،اما در ادبیات و داستانهای مینیمالیستی نمود و ماندگاری بیشتری پیدا كرده
است.
پیدایش مینیمالیسم ،پاسخی به نیاز انسان شتابزدۀ معاصر است كه در گیرودار صنعت و
تکنولوژی عصر فراصنعتی ،فرصت و تمایلی برای پرداختن به آثار ماكسیمالیستی ندارد.
اگرچه خاستگاه این سبک را در غرب عنوان نمودهاند ،اما با نگاهی به شرق و ادبیات كهن
ایران ،پیشینۀ حکایتها و داستانهای مینیمالیستی به روشنی قابل مشاهده است .كشف-
المحجوب هجویری یکی ،از آثار ارزشمند عرفانی -ادبی پارسی است كه عالوه بر ویژگیهای
خاص محتوایی ،از نظر حکایتپردازی نیز قابل تأمل و بررسی است.
نتیجۀ پژوهش نشان میدهد كه بیشتر حکایتهای این كتاب ،عالوه بر داشتن ساختارها و
عناصر داستانی ،با الگوها وطرحهای داستاننویسی امروز نیز قابل انطباق میباشند .از مجموع
 160حکایت مورد بررسی در كشفالمحجوب 72 ،مورد  2شخصیتی(یعنی چهل و پنج در
صد) 60 ،مورد  3شخصیتی(سی و هفت و نیم در صد) 13 ،مورد  4شخصیتی(هشت و یک
دهم در صد) 9 ،مورد  5شخصیتی(پنج و شش دهم در صد) 2 ،مورد  6شخصیتی(یک و سه
دهم در صد) 4 ،مورد  8شخصیتی(دو و نیم در صد) هستند .با توجه به آمارهای یاد شده،
 % 82/5از حکایتهای كشفالمحجوب  2یا  3شخصیتی هستند كه كامالً با ویژگی محدود
بودن شخصیتها و به تبع آن كمتر بودن وقایع و در نهایت كمینهگرایی در داستانهای مینیمال
مطابقت دارد.
از سوی دیگر ،ایجاز و فشردگی ،سادگی طرح و پیرنگ ،محدودیت صحنه پردازی و
شخصیتها و وقایع ،بهره مندی از تم جذاب ،بیپیرایگی زبان ،سهل و ممتنع بودن ،ایجاد
مفاهیم پارادوكسیکال و  ...كه از ویژگیها و پارامترهای داستانهای مینیمالیستی است ،به
خوبی بر حکایتهای كشفالمحجوب منطبق است ونویسنده میکوشد تا به یاری حکایتهای
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كوتاه ،عصارۀ اندیشه و پیام خود را به مخاطب برساند و بیشترین معنا را در كمترین لفظ
بیان كند.
بنابراین ،حکایتهای كشفالمحجوب میتوانند به عنوان نمونهای فاخر از آثار مینیمالیستی
در ادبیات كهن پارسی به شمار آیند.
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-8داستان مکاشفه(تحلیل و بررسی داستانهای مینیمال) ،علیزاده ،فرحناز( ،)1392چاپ
دوم ،تهران :نشر قطره.
-9دیوان كامل شمس تبریزی ،مولوی ،جالل الدین محمد بن شیخ بهااالدین محمد بن
حسین بلخی مشهور به مولوی ،تصحیح استاد بدیعالزمان فروزانفر ،مقدمۀ جالل الدین
همایی( ،)1384تهران :بدرقۀ جاویدان.
-10ریختشناسی داستانهای مینیمالیستی ،جزینی ،محمد جواد( ،)1394چاپ اول ،تهران:
نشر ثالث.
-11شاهنامه ،فردوسی ،ابوالقاسم ،تصحیح ژول مول( ،)1388ناشر :بهزاد.
-12فرهنگ اصطالحات ادبی ،داد ،سیما( ،)1392چاپ ششم ،تهران :انتشارات مروارید.
-13كشفالمحجوب ،هجویری ،علی بن عثمان؛ مقدمه ،تصحیح و تعلیقات از محمود
عابدی( ،)1393چاپ نهم ،تهران :انتشارات سروش.
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-14گلستان ژاپنی(چوره زوره گوسا) ،كنگو ،یوشیدا ،ترجمۀ رجبزاده( ،)1372تهران:
انتشارات م سسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
-15لیلی و مجنون ،الیاس بن یوسف نظامی( ،)1394ناشر :آدینۀ سبز.
-16ماهیتشناسی مینیمالیسم و بررسی داستانهای مینیمال فارسی از آغاز تا امروز ،خادمی
كوالیی ،مهدی و رحیمی ابوخیلی ،رحمت( ،)1393چاپ نخست ،تهران :نشر میترا.
-17مثنوی معنوی ،مولوی ،جالل الدین محمد بن محمد ،به اهتمام رینولدالین
نیکلسون( ،)1393تهران :اردیبهشت.
-18مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبشهای هنری قرن بیستم ،ادوارد لوسی اسمیت ،ترجمۀ
علیرضا سمیع آذر( ،)1384تهران :نشر نظر.
-19نظریههای روایت ،واالس ،مارتین( ،)1382چاپ اول ،تهران :هرمس.
-20واژهنامۀ ادبیات داستانی  ،سلیمانی ،محسن( ،)1372تهران :انتشارات آموزش انقالب
اسالمی.
-21واژه نامۀ هنر داستاننویسی ،میرصادقی ،جمال و میرصادقی(ذوالقدر) ،میمنت(،)1377
تهران :كتاب مهناز.
-22آیندۀ رمان و شتاب زمان ،گوهرین ،كاوه ،آدینه ،مهرماه .1377
-23ادبیات داستانی ،پارسی نژاد ،كامران ،سال یازدهم ،شمارۀ  ،74آذر .1382
-24ریختشناسی ،جزینی ،محمدجواد ،كارنامه ،دورۀ اول ،شمارۀ ششم.1378 ،
-25ژانر ادبی داستانک و توانمندی آن برای نقد فرهنگ ،پاینده ،حسین ،پژوهشهای ادبی،
شمارۀ  12و  ،13تابستان و پاییز .1385
-26مینیمالیسم و ادب پارسی(بررسی تطبیقی حکایتهای گلستان با داستانهای
مینیمالیستی) پارسا ،احمد ،نشریۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر
كرمان ،دورۀ جدید ،شمارۀ  (20پیاپی . 1385 ،)17
-27نظام داستانپردازی در حکایتهای كوتاه كشفالمحجوب ،رضی ،احمد و روستا ،سهیال،
دوفصلنامۀ علمی پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزّهرا ،سال دوم ،شمارۀ چهارم ،بهار و
تابستان .1390
-28ویژگیهای مینیمالیستی در برخی داستانبیتهای دیوان موالنا ،مدرسی ،فاطمه ،رضیئ،
مهرویه ،فصلنامۀ تخصصی سبکشناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب) ،سال پنجم ،شمارۀ
چهارم ،زمستان .1391

